
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY APP INTERNATIONAL SP. Z O.O. 

1. Obszar obowiązywania 

Wszystkie dostawy i świadczenia APP International Sp. z o.o. ( sprzedawcy) następują wyłącznie na 

podstawie wymienionych warunków sprzedaży. Regulacje, które nie zostały w nich 

wymienione , w szczególności warunki handlowe partnerów umowy, obowiązują tylko 

wtedy, kiedy zostaną jednoznacznie potwierdzone przed sprzedawcę w formie pisemnej. 

Obowiązuje to także wtedy, jeśli sprzedawca w przypadkach odosobnionych nie sprzeciwił 

się ogólnym warunkom handlowym partnerów umowy. Warunki sprzedaży obowiązują 

zarówno w przypadku obecnej transakcji, jak również wszystkich w przyszłości. 

2. Forma pisemna 

Deklaracje słowne, aby wejść w życie, potrzebują pisemnego potwierdzenia ze strony sprzedawcy.  

3. Oferty 

3.1 Oferty sprzedawcy nie są zobowiązujące. 

3.2 W przypadku ilustracji, rysunków, kalkulacji i pozostałych dokumentów i danych, 

obojętnie na którym nośniku informacji, sprzedawca zachowuje wszystkie prawa 

własnościowe i autorskie, nie mogą one zostać udostępnione osobom trzecim. Każde 

przekazanie osobom trzecim wymaga wcześniejszej jednoznacznej zgody sprzedawcy. 

4. Termin dostarczania/ zwłoka 

4.1 Terminy doręczenia nie są wiążące ,  o ile nie zostało pisemnie ustalone inaczej. Sprzedawca jest 

uprawniony do dostawy częściowej. 

4.2 Roszczenia odszkodowawcze zamawiającego z powodu zwłoki są wykluczone, o ile decyzje albo 

rażące niedbalstwo nie obciążają sprzedawcy, jego przedstawicieli lub osób działającym w 

jego imieniu. W każdym wypadku roszczenia odszkodowawcze są ograniczone do typowej 

dla umowy szkody. 

4.3. Jeśli zamawiający ustala, w przypadku gdy sprzedawca będzie miał opóźnienie, odpowiedni 

termin dodatkowy – przynajmniej 14 dni-z zagrożeniem odmowy przyjęcia, jest on w 

przypadku upływu terminu, w czasie którego zadanie nie zostało wykonane, uprawniony do 

odstąpienia od umowy. 

         5. Ceny 

Oszacowanie kosztów dostawy następuje na podstawie uzgodnionych przez sprzedawcę cen 

obowiązujących w dniu dostawy doliczając podatek w każdorazowo obowiązującej 

ustawowej wysokości. Podane ceny rozumieć można jako „ cena zbytu producenta” bez 

kosztów  pakowania, wysyłki i/ lub cła, które zostaną ujęte osobno na rachunku.  

6.Odpowiedzialność za wady fizyczne 

6.1. O ile w tych warunkach sprzedaży albo w poszczególnych przypadkach nie zostanie ustalone 

inaczej, odpowiedzialność za wady fizyczne opiera się na ustawowych ustaleniach. 

6.2. Wady związane z przesyłką zamawiający musi niezwłocznie zgłosić w formie pisemnej. 

 

 



 

6.3. O ile nie zostanie ustawowo ustalone jednoznacznie inaczej, roszczenia zamawiającego z powodu 

wad fabrycznych w przypadku nowych i refarbrykowanych produktów przedawniają się w 

przeciągu dwóch lat, w przypadku używanych części w przeciągu roku od dostawy przedmiotu 

sprzedaży. 

6.4 Przy uzasadnionej i terminowej reklamacji sprzedawca usuwa wady według własnego uznania 

zasadniczo poprzez bezpłatną dostawę produktów zastępczych  lub naprawę ( późniejsze 

poprawki). Jeżeli późniejsze poprawki nie są możliwe, nie udaje się ich wykonać albo nie 

następuje to w przeciągu odpowiedniego ustalonego przez zamawiającego czasu, zamawiający 

może zażądać obniżenia wynagrodzenia lub anulowania umowy. To obowiązuje także w 

przypadku , kiedy sprzedawca odrzucił poprawki z powodu nieproporcjonalnie wysokich 

kosztów. Aby określić nieproporcjonalność kosztów należy zestawić wartość zakupionych 

przedmiotów w wadliwym stanie i koszty poprawek. 

6.5 Roszczenia odszkodowawcze w powodu wad dostarczonych towarów przysługują 

zamawiającemu tylko zgodnie z punktem 7 tych warunków. 

6.6. Roszczenia z powodu wad fabrycznych nie mogą mieć miejsca, kiedy ich przyczyną jest 

naruszenie przepisów i  ustaleń naprawy lub instalacji, nieodpowiednie i niefachowe 

użytkowanie, błędne i niedbałe obchodzenie się z przedmiotem, naturalne przetarcie albo 

niewłaściwe ingerencje ze strony zamawiającego lub osób trzecich w przedmiot sprzedaży. 

7. Odpowiedzialność 

7.1.  Jeżeli  sprzedawca spowodował szkodę na skutek niedbałego działania, roszczenie 

odszkodowawcze w stosunku do sprzedawcy przysługuje na podstawie ustawowych warunków 

tylko w przypadku naruszenia obowiązków istotnych dla umowy. To roszczenie odszkodowawcze 

ograniczone jest do typowej dla umowy szkody. To ograniczenie nie obowiązuje w przypadku 

zagrożenia życia, ciała i zdrowia. 

7.2 Niezależnie od tego ewentualna odpowiedzialność sprzedawcy nie zostaje zmieniona w 

przypadku podstępnego przemilczenia wad, z przejęcia gwarancji albo ryzyka nabycia i zgodnie z 

ustawą o odpowiedzialnością za produkty.  

7.3 Odpowiedzialność z powodu opóźnienia dostawy jest uregulowana na zakończenie w punkcie 4. 

7.4 Wykluczona jest osobista odpowiedzialność przedstawiciela ustawowego, osoby wykonywującej 

zobowiązania i pracowników zakładu sprzedawcy za szkody spowodowane przez jego 

niedbalstwo. 

 

 

 

 



8. Warunki płatności 

8.1 Rachunki sprzedawcy są płatne w przeciągu 30 dni od daty wystawienia faktury bez potrącenia, o 

ile nie zostało ustalone inaczej. 

8.2 Łączne należności sprzedawcy będą wymagalne natychmiast, kiedy zamawiający, z zależnych od 

niego przyczyn, nie przestrzega warunków płatności albo jego płatności zostały wstrzymane. 

8.3 Ponadto sprzedawca jest uprawniony do zażądania płatności za dostawy z góry, jak również do 

odstąpienia od umowy po upomnieniu i upływie odpowiedniego terminu dodatkowego oraz 

zażądania odszkodowania za niewypełnienie warunków umowy. Poza tym po zastosowaniu 

upomnienia i  dodatkowego terminu dostawy dla zamawiającego może być zakazana dalsza 

sprzedaż towaru i dostarczony towar będzie odesłany na koszt zamawiającego. 

8.4 Zatrzymanie płatności albo umorzenie roszczeń wzajemnych zamawiającego jest wykluczone, o 

ile nie zostaną one uznane przez sprzedawcę jednoznacznie na piśmie albo stwierdzone w 

terminie. 

9. Zastrzeżenie własności 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności w odniesieniu do wszystkich dostarczonych towarów 

aż do momentu zapłaty za wszystkie towary; przy tym wszystkie dostawy traktowane są jako 

spójna transakcja. Na bieżącym rachunku obowiązuje zachowana własność jako zabezpieczenie 

kwoty salda stanowiącej należność. Jeżeli towary będą powiązane przez zamawiającego z innymi 

przedmiotami jako jedna rzecz i ta inna rzecz jest uważana jako przedmiot główny, zamawiający 

przenosi już teraz na sprzedawcę proporcjonalną współwłasność, o ile przedmiot główny 

należy do niego. Zamawiający sprzedaje zamówiony towar dalej zgodnie z przeznaczeniem, 

przenosi on tym samym wynikające ze sprzedaży należności względem nabywców ze wszystkimi 

prawami dodatkowymi na sprzedawcę aż do całej spłaty wszystkich należności sprzedawcy. W 

uzasadnionych przypadkach ( np. opóźnienie zapłaty) zamawiający jest zobowiązany na żądanie 

sprzedawcy do ujawnienie cesji trzeciego nabywcy i podania sprzedawcy wszystkich wymaganych 

do dochodzenia swoich praw informacji i dokumentów. Sprzedawca będzie przekazywać swoje 

zabezpieczenia, jeśli wartość  zabezpieczonych wierzytelności przekroczy łącznie 20% . 

10. Ogólne 

10.1. Jeżeli partner umowy wstrzymuje zapłatę albo zostanie wniesione o postępowanie 

upadłościowe dotyczące majątku albo sądowe lub pozasądowe postępowanie układowe, wtedy 

drugi partner umowy upoważniony jest do tego, aby odstąpić od niezrealizowanej części umowy. 

10.2. Jeżeli ustalenia tych warunków i innych uzgodnień nie są skuteczne albo nie będą, nie będzie 

mieć to wpływu na ważność umowy. Strony umowy są zobowiązane do zastąpienia 

nieskutecznych części umowy poprzez regulacje, które w miarę możliwości zapewnią sukces 

gospodarczy.  

10.3 Obowiązuje tu wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec, o ile nie zostanie pisemnie 

uzgodnione inaczej. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach 

międzynarodowej sprzedaży towarów z dn. 11.04.1980 jest wykluczone.  



10.4 Miejscem wykonania zobowiązania jest Kędzierzyn-Koźle. 

10.5 Sprzedawca jest upoważniony do gromadzenie i przetwarzania danych zamawiającego w celu 

realizacji stosunków handlowych przestrzegając postanowień Federalnej Ustawy o Ochronie 

Danych Osobowych. 

10.6 Odpowiednią właściwością terytorialną sądu dla wszystkich wynikających z umowy sporów 

prawnych  jest Kędzierzyn-Koźle. Sprzedawca jest upoważniony do wniesienia pozwu także do 

innego właściwego sądu. 
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